
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng i 4 năm 2020

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học 

của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đỏi, bỏ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quỵết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc 

hội về thí điếm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành pho Hồ Chỉ Minh;
Căn cứ Nghị quyết sổ 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đông nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phổ Hồ Chí Minh có nhu cầu 
thu hút giai đoạn 2018 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của 
Uy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát 
trỉên đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với 
lĩnh vực Thành phô Hô Chí Minh có nhu câu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học tư vẩn thực hiện chính sách thu hút 
chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phổ Hồ Chí Minh 
tại Tờ trình số 23/TTr-HĐKH ngày 31 tháng 8 năm 2020 và của Giám đốc Sở 
Nội vụ tại Tờ trình so 3918/TTr-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2020.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu hút chuyên gia, 
nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng khoa học tư vấn thực 
hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt 
của Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút chuyên gia,



nhà khoa học; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sờ - ngành TP;
- Các báo, đài Thành phố: Đài Truyền hình TP;

Đài Tiếng nói nhân dân TP; Báo Sài Gòn Giải 
phóng; Cổng thông tin điện tử TP (để phối hợp 
đăng thông báo);

- Cơ quan thường trú Đài Truyền hình VN, Đài 
Tiếng nói VN tại TPHCM (để biết và đưa tin);

- Sở Nội vụ;
- Sờ KHCN;
- VPUB: CPVP/VX;
- Phòng VX; KT;
- Lưu: VT, (VX/Đn). *3

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Liêm



DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

(kèm theo Quyết định số 4.M * /QĐ-UBND ngày 0*9 thángl 1năm 2020 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu 
thu hút giai đoạn 2018 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của 
Úy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triến 
đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực 
Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút 
chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh 
và các cơ quan, đon vị có nhu cầu thu hút,

ủy  ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà 
khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Tô chức thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực 

trình độ cao của các cơ quan, đơn vị của Thành phố nhằm phục vụ cho các 
chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên 
các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố.

- Tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn 
chât xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở 
nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho Thành phố trong 
các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

2. Yêu cầu
- Việc tố chức thu hút phải đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của 

Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng trong việc 

thông báo thu hút, tiếp nhận đăng ký và tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, 
nhà khoa học được tiếp cận đầy đủ thông tin, kịp thời tham dự.
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- Thực hiện quy trình thu hút bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, 
khách quan và có chất lượng, hiệu quả; lựa chọn được người có đủ phấm chất, 
năng lực phù hợp với yêu cầu, vị trí cần thu hút.

II. ĐÓI TƯỢNG THAM Dự, ĐIÈƯ KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM D ự  
VÀ CHỈ TIÊU THU HÚT

1. Đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn tham dự
Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Điều 6 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-ƯBND.
Các trường họp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, 

công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Ke hoạch này.
1.1. Tiêu chuẩn chung
a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện 

cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.
c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp 

hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa 
được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, 
dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động
đang ký kêt không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

1.2. Tiêu chuẩn cu thể
Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ 

yêu câu vê trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích nghiên cứu, 
câp độ và sô lượng danh hiệu, giải thưởng... của vị trí thu hút nêu tại Mục 2 
Phần II này.

2. Chỉ tiêu và yêu cầu thu hút
Thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 vị trí;
- Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao: 03 vị trí;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 05 vị trí;
- Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 

05 vị trí.
Danh mục các vị trí thu hút và yêu cầu cụ thể từng vị trí đính kèm.
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III. ĐĂNG KÝ THAM D ự
1. Chuẩn bi tài liệu tham dư• • •

Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu 
và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự 
(không tiếp nhận các trường hợp đăng kỷ từ 02 vị trí ừ  ở lên).

Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng mình năng 
lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự có thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc và tên 
vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu đê minh họa cho các nội dung đã trình bày trong Thư đăng kỷ 
tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) đế chứng minh năng lực, kinh nghiệm 
công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí thu hút.

Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 
Trường họp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang 
tiếng Việt hoặc tiếng Anh để so sánh, đối chiếu.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực và đăng ký tham dự
Người tham dự chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và thời 

gian quy định, gửi về cơ quan tiếp nhận theo hướng dẫn trong thông báo thu hút 
của Thành phố (Sở Khoa học và Công nghệ):

- Trường hợp gửi bản giấy: người tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua 
đường bưu chính (tính theo dấu bưu điện).

- Trường họp gửi bản điện tử: người tham dự gửi bộ tài liệu về địa chỉ thư 
điện tử thuhutchuyengiakhcn@tDhcm.gov.vn.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT
1. Thông báo thu hút
Thông báo thu hút được đăng tải công khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh ít 

nhât 03 lân liên tiêp trên 03 phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố, cụ thể: 
Đài Truyền hình Thành phố; Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố; Báo Sài Gòn 
Giải phóng, Công thông tin điện tử Thành phổ Hồ Chí Minh, cổng thông tin 
điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút 
nêu tại Mục 2 Phần II Ke hoạch này và các cơ quan báo chí khác.

Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng 
thông báo thu hút.

2. Thẩm định sơ bộ tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự
Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký thu hút, Sở Khoa 

học và Công nghệ phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định sơ 
bộ tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự.

mailto:thuhutchuyengiakhcn@tDhcm.gov.vn
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Đối với các tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự không rõ ràng, 
đầy đủ và chính xác thông tin theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tống 
hợp và xin ý kiến của Hội đồng khoa học để có thông báo gửi đến người tham dự.

3. Trình tư thưc hiên tuyển chon •  •  •  •

3.1. Các khâu chuẩn bị•
a) Trước ngày tổ chức họp tuyển chọn ít nhất 15 ngày, Sở Khoa học và 

Công nghệ gửi thông báo cụ thể về nội dung cần chuẩn bị, thời gian và địa điếm 
tổ chức họp tuyển chọn cho người tham dự.

b) Trước ngày tổ chức họp tuyển chọn ít nhất 05 ngày, Sở Khoa học và 
Công nghệ gửi hồ sơ người tham dự, phiếu đánh giá và các tài liệu liên quan cho 
các thành viên Hội đồng khoa học.

Trong trường hợp người tham dự là người có quốc tịch nước ngoài, Sở 
Khoa học và Công nghệ thuê phiên dịch để phục vụ cuộc họp tuyển chọn của 
Hội đồng khoa học.

3.2. Tổ chức tuyển chọn
Hội đồng khoa học đánh giá về năng lực của người tham dự; nội dung về 

phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án, công trình dự kiến được phân công; 
đề xuất hình thức, thời hạn hợp đồng, các chính sách đối với chuyên gia, nhà 
khoa học theo Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND.

3.3. Phê duyệt kết quả và kỷ kết hợp đồng
a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc các cuộc họp tuyển chọn, 

Hội đông khoa học lập báo cáo đánh giá năng lực các chuyên gia, nhà khoa học 
đủ điều kiện để thực hiện chính sách thu hút trình ủy  ban nhân dân Thành phố 
xem xét, phê duyệt kết quả.

b) Trên cơ sở quyết định phê duyệt của ủy  ban nhân dân Thành phố, cơ quan, 
đơn vị tiếp nhận thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng và bố trí, phân công nhiệm vụ 
cho chuyên gia, nhà khoa học theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch thu hút được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

khoa học và công nghệ được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ và thực hiện 
theo quy định hiện hành.

VI. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, 

nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố
- Tô chức thực hiện quy trình thu hút theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

nêu trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và Kế hoạch này.
- Tô chức các kỳ họp theo đúng lịch trình quy định để đánh giá năng lực 

chuyên gia, nhà khoa học và tham mưu ủy  ban nhân dân Thành phố xem xét, 
phê duyệt.



- Kịp thời thông tin, hướng dẫn người tham dự chuẩn bị các thủ tục đê tố chức 
đánh giá, tuyển chọn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố chức tuyến chọn 
theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học; tham mưu giúp Hội đồng 

tổ chức, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và chỉ đạo 
của ủy  ban nhân dân Thành phố.

- Chịu trách nhiệm ban hành Thông báo thu hút và đăng tải trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
được biết và đăng ký tham dự.

- Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, tổng họp trình ủy  ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt danh sách những chuyên gia, nhà khoa học đủ điều kiện được thu hút 
theo chính sách của Thành phố.

3. Sở Nôi vu• •

Phối họp với Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch và quy trình thu hút theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút
- Đăng tải Thông báo thu hút công khai tại trụ sở về: chỉ tiêu, điều kiện, 

tiêu chuẩn; thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký theo hướng dẫn của Thành phố.
- Hướng dẫn chuyên gia, nhà khoa học đã được ủy  ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt, bố trí về cơ quan, đơn vị mình thực hiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. Thực hiện ký kết họp đồng và thủ tục xin phép cho lao động 
nước ngoài (nếu có) và bố trí, phân công công tác theo đúng vị trí, chỉ tiêu đã 
đăng ký.

- Phối họp với Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 
đon vị liên quan thực hiện Ke hoạch và quy trình thu hút theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố 
Hô Chí Minh năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị phản ánh về ủy  ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở 
Khoa học và Công nghệ) để được xem xét và giải quyết./.



Phu lue I• •

NỘI DUNG THÔNG BÁO THU HÚT CHUYÊN GIA, 
NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định sổ 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của 
ủy  ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát 
triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh 
vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

ủy  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, 
nhà khoa học năm 2020 như sau:

I. ĐÓI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM D ự
Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuân cụ thế sau đây:
1. Tiêu chuẩn chung
a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện 

cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.
c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp 

hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa 
được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ.

đ) Trường họp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, 
dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động 
đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cu thể
Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.
LƯU Ỷ: Các trường họp đang là cán bộ, công chức theo quy định của 

Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo K ế  hoạch 
này.

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT
1. Chỉ tiêu
Thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như 

sau: Sở Ke hoạch và Đầu tư: 01 vị trí; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ 
cao: 03 vị trí; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 05 vị trí; Viện Khoa học và 
Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 05 vị trí.
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2. Yêu cầu cu thể
Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:
- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): 

http://www.hochiminhcitv.gov.vn/
- Cống thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học 

và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/
- Các cống thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.
III. ĐĂNG KÝ THAM D ự
1. Chuẩn bi tài liêu tham dư•  •  •

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu 
và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự 
(không tiếp nhận các trường hợp đăng kỷ từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh 
năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản
sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương 
thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ...) và nêu rõ tên vị trí 
có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu đê minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký 
tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm 
công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao 
băng câp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát 
minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng...

LƯU Ỷ: Tài liệu chứng mình năng lực được trình bày bằng tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm 
theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)
a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.
3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo thu hút.
IV. QUY TRÌNH THU HÚT
Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà 

khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và 
đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo 
trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

http://www.hochiminhcitv.gov.vn/
https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/
mailto:thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn


Thời gian cụ thế về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo 
kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử 
nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Người được ủy  ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được 

hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí 
thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng 

liên hệ theo địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 đường Điện Biên 

Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584
Email: skhcn@tphcm.gov.vn

3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

mailto:skhcn@tphcm.gov.vn


_ NHÂN DÂN 
Ố HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục II
DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC NĂM 2020

'(kèm theo Quyết định sổ 4 -^^  /QĐ- UBND ngày 0 9 tháng 11 năm 2020 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ)

STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THƯ 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, Dự ÁN, 
ĐÈ ÁN HÒẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MồN  

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
đươc phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CẢN THU HÚT

YÊU CÀU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẨN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

D ự 
KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiêm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SỞ KÉ HOACH VÀ ĐÂU TƯ

1 Tư vân 
quy
hoạch và 
kế hoạch 
phát triển

- Phôi họp lập 
quy hoạch Thành 
phố.
- Phối họp giải 
quyết các khó 
khăn vướng mắc 
trong quá trình 
lập, thẩm định và 
phê duyệt quy 
hoạch Thành phố.
- Tham gia ý kiến 
nội dung dự án 
quy hoạch để đơn 
vi tư vấn hoàn

- Tham gia tô công tác đê 
tham mưu, lựa chọn tư vấn, tổ 
chức nghiên cứu phù họp xây 
dựng quy hoạch.

- Lập Kế hoạch, chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội.

Thạc sĩ/Tiên 
sĩ (Kinh tế 
phát triển, 
Tài chính 
công, Chính 
sách công)

Trên 05 năm kinh 
nghiệm về kinh tế 
phát triển, chính 
sách công. Đã có 

kinh nghiệm 
trưởng đồ án và am 
hiểu về quy hoạch 
của Thành phổ Hồ 

Chí Minh

01 03 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND

1



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, Dự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MồN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CÀN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÊU 
KIỆN CỤ THẺ

SÓ
LƯỢNG

CẢN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

DƯ 
KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỖ 

TRỢ

GHI
CHỦTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
thiện quy hoạch 
Thành phố 
(theo Quyết định 
số 3746/QĐ- 
UBND ngày 04 
tháng 9 năm 2019 
của UBND Thành 
phố về Quy hoạch 
Thành phổ Hổ 
Chỉ Minh thời kỳ 
2021 - 2030)

BAN ỌUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CỎNG NGHỆ CAC
2 Tư vân 

thiết kế 
hệ thống 
thiết bị 
máy lên 

men 
nhanh

Nghiên cứu, thiêt 
kế và chế tạo máy 
lên men nhanh ở 
nhiệt độ cao xử lý 
phế phẩm hữu cơ 
nông sản, phế 
phẩm thủy sản 
phục vụ nông 
nghiệp tái chế 
(theo Chương 

trình phát triên 
nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ 
cao trên địa bàn 
Thành phổ giai

- Khảo sát và tư vân thiêt kê 
hệ thống thiết bị máy lên men 
nhanh ở nhiệt độ cao xử lý 
phế phẩm hữu cơ phục vụ 
nông nghiệp tái chế.
- Yêu cầu kỹ thuật về sản 
phẩm thiết bị đáp ứng các 
tiêu chí sau:

+ Thiết bị có thể xử lý 
được nhiều nguồn nguyên 
liệu phế phẩm hữu cơ như các 
loại phế phẩm thủy sản, phế 
phẩm hữu cơ nông sản...

+ Thiết bị quy mô pilot có 
công suất xử lý nguyên liệu

Tiến sĩ 
chuyên ngành 
cơ khí

Là chuyên gia 
người Việt Nam ở 
trong nước.
Có ít nhất 10 năm 
kinh nghiệm trong 
thiết kế, ché tạo 
máy.
Chủ nhiệm ít nhất 
01 nhiệm vụ thiết 
kế hoặc nghiên cứu 
khoa học cấp 
ngành hoặc cấp 
tỉnh đã được 
nghiệm thu; đã là 
thành viên ít nhất

01 06 tháng Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND

2



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẤM 

CÀN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÊU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

Dự  
KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHƯYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
đoạn 2016 
2020, định hướng 
đến 2025 theo 
Quyết định số 
615 0/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 11 
năm 2016 của 
UBND Thành 
phổ)

tôi thiêu 100 lít (tương đương 
khoảng 80 kg/mẻ) có thể sử 
dụng nhiệt độ cao trên 200°c, 
công nghệ sử dụng nhiệt điện 
trở khí nóng, sử dụng vi sinh 
vật ưa nhiệt, vi sinh có khả 
năng hoạt động ở nhiệt độ 80 
- 90°c, thời gian lên men từ 8 
đến 12 giờ/mẻ.

một tiêu ban khoa 
học và công nghệ 
cấp ngành hoặc 
tỉnh trở lên.

3 Tư vân 
chọn lựa 
giống và 
quy trình 
canh tác 

theo 
hướng 
công 

nghệ cao

- Tư vân chọn lựa 
giống rau màu 
theo hướng chịu 
nhiệt, chịu mặn.
- Tư vấn quy 
trình canh tác dâu 
tây theo hướng 
công nghệ cao ở 
điều kiện nhiệt 
đới (thực hiện 
Quyết định số 
615 0/QĐ-UBND)

- Giới thiệu được ít nhât 3 đôi 
tượng rau ăn lá cho thử 
nghiệm điều kiện chịu nhiệt 
và chịu mặn.
- Tư vấn triển khai thử 
nghiệm và xây dựng quy trình 
trồng ít nhất 2 giống dâu tây 
bằng mô hình canh tác công 
nghệ cao tai TP.HCM

Tiên sĩ 
chuyên ngành 
đa dạng di 
truyền thực 
vật và chọn 
tạo giống cây 
trồng

Là chuyên gia 
người nước ngoài 
Có 10 năm kinh 
nghiệm nghiên cứu 
trở lên trong lĩnh 
vực đa dạng di 
truyền thực vật và 
chọn tạo giống cây 
trồng với các loại 
giống cây trồng ở 
vùng nhiệt đới.
Có kinh nghiệm 
làm việc với các 
nước đang phát 
triển, tham gia các 
Hiệp hội khoa học 
ở các nước trong 
Khu vưc.

01 06 tháng Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND

Chuyên 
gia là 
người 
nước 
ngoài

3



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, Dự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CÀN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIẺU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

Dự  
KIỂN 
THU 
HÚT 

(sổ tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Có khả năng làm 
việc ở môi trường 
quốc tế, đặc biệt 
các nước có công 
nghệ sản xuất tiên 
tiến.

4 Tư vân
kiểm soát
chất
lượng
nguồn
nước
trong
nuôi
trồng
thủy sản

Tư vân kiêm soát 
chất lượng nguồn 
nước trong nuôi 
trồng thủy sản ở 
Khu Nông nghiệp 
Công nghệ cao 
Cần Giờ (thực 
hiện dự án đầu tư 
xây dựng Khu 
Nông nghiệp 
công nghệ cao 
ngành thủy sản 
Cần Giờ theo 
Quyết định sổ 
223/QĐ-SNN 
ngày 20 tháng 6 
năm 2020 của Sở 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn)

Báo cáo đánh giá khả năng 
cung cấp, kiểm soát chất 
lượng nước cấp đánh giá khả 
năng xừ lý và đảm bảo chất 
lượng nước thải đầu ra cho 
hoạt động nghiên cứu, nuôi 
trồng thủy sản của Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao ngành 
thủy sản Cần Giờ và đề xuất 
những giải pháp khắc phục 
khi xảy ra sự cố.

Tiên sĩ 
chuyên ngành 
thủy sản hoặc 
môi trường

Là chuyên gia 
người Việt Nam ở  
trong nước 
Có ít nhất 15 năm 
kinh nghiệm về 
nuôi trồng thủy 
sản, quản lý môi 
trường nước lợ - 
mặn, am hiểu và 
nắm bắt được các 
công nghệ công 
đang được triển 
khai áp dụng vào 
nuôi trồng thủy sản 
trên thế giới.
Chủ nhiệm ít nhất 
01 nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa 
học cấp ngành hoặc 
cấp tỉnh đã được 
nghiệm thu; đã là

01 06 tháng Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND

4



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự  ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MÒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
đươc phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CẦN THU HÚT

YÊU CÀU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HỦT

THỜI 
GIAN 

DƯ 
KIEN 
THU 
HÚT 

(so tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHỦT rình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
thành viên ít nhât 
một tiểu ban khoa 
học và công nghệ 
cấp ngành hoặc 
tỉnh trở lên.

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
5 Tư vân 

xây dựng 
và phát 
triển
trung tâm 
đào tạo 
và
chuyển 
giao công 
nghệ

Dự án xây dựng 
và phát triển 
Trung tâm Đào 
tạo và Chuyển 
giao công nghệ 
Việt - Nhật 
(VJTC) của Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao

- Xây dựng và phát triến 
trung tâm Việt - Nhật, hiện đã 
hình thành Trung tâm đào tạo 
và Chuyển giao công nghệ 
Việt - Nhật, cần tiếp tục phát 
triển trong thời gian tới.
- Xây dựng và phát triển 
trung tâm Việt - Hàn, mục 
tiêu hình thành Trung tâm 
đào tạo và Chuyển giao công 
nghệ Việt - Hàn trong năm 
2020, và tiếp tục phát triển 
trong thời gian sau đó.
- Xây dựng được 10 chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
về lĩnh vực Robot, Tự động 
hóa, và Cơ khí chính xác cho 
doanh nghiệp Việt Nam.
- Đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực có kỹ năng và tay 
nghề cao (khoảng 30 kỹ thuật

Tiên sĩ hoặc 
tương đương, 
chuyên ngành 
thuộc 04 lĩnh 
vực công 
nghệ cao (Vi 
điện tử 
Công nghệ 
thông tin - 
Viễn thông; 
Cơ khí chính 
xác - Tự 
động hóa; 
Công nghệ 
sinh học áp 
dụng trong 
dược phẩm 
và môi 
trường; Vật 
liệu mới - 
Năng lượng

Có ít nhât 10 năm 
kinh nghiệm trong 
nghiên cứu giảng 
dạy.
Có ít nhất 10 năm 
kinh nghiệm làm 
việc cho doanh 
nghiệp.
Thông thạo ít nhất 
từ 01 đén 02 ngoại 
ngữ.
Có kinh nghiệm và 
mối quan hệ sâu 
rộng với các đôi tác 
quốc tế, đặc biệt là 
Nhật Bản và Hàn 
Quốc.

02 03 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1 % 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

5



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẰM 

CẦN THU HÚT

YÊU CÀU, TIÊU CHUẢN, ĐIẺU 
KIỆN CỤ THẺ

SÓ
LƯỢNG

CẤN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

DƯ 
KIỂN 
THU 
HÚT 

(so tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHỨTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
viên) cho các doanh nghiệp ở 
trong và ngoài Khu Công 
nghệ cao.
- Xúc tiến và hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ từ các doanh 
nghiệp Nhật Bản và Hàn 
Quốc cho các doanh nghiệp 
Việt Nam để có thể tham gia 
vào chuỗi cung ứng của các 
doanh nghiệp Nhật Bản và 
Hàn Quốc, cùng chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

mới - Công 
nghệ Nano)

6 Tư vân 
quản lý 
và vận 

hành hiệu 
quả Nhà 
thiết kế 
(Design 
House)

Dự án "Vận hành 
và khai thác hiệu 
quả Nhà thiết kể" 
(Design House) 
thuộc Chương 
trình phát triển 
công nghiệp vi 
mạch Thành phố 
giai đoạn 2017- 
2020, tầm nhìn 
đến 2030 (theo 
Quyết định so 
4022/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 7 
năm 2017 của

- Tư vân thêm cho mô hình 
Nhà thiết kế sẽ được đầu tư.
- Quản lý và vận hành hiệu 
quả Nhà thiết kế.
- Xây dựng được 05 chương 
trình đào tạo thiết kế vi mạch 
đặc thù theo hướng khai thác 
tối đa công năng của Nhà 
thiết kế.
- Đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực có kỹ năng và tay 
nghề cao về lĩnh vực thiết kế 
và chế tạo vi mạch cho các 
doanh nghiệp vi mạch của 
Thành phố (khoảng 30 kỹ

Tiên sĩ hoặc 
tương đương, 
chuyên ngành 
thuộc 04 lĩnh 
vực công 
nghệ cao (Vi 
điện từ 
Công nghệ 
thông tin - 
Viễn thông; 
Cơ khí chính 
xác - Tự 
động hóa; 
Công nghệ 
sinh học áp

Có ít nhât 10 năm 
kinh nghiệm trong 
nghiên cứu giảng 
dạy và phát triển 
sản phẩm trong 
lĩnh vực vi mạch 
bán dẫn.
Thông thạo ít nhất 
từ 01 đến 02 ngoại 
ngữ.

02 03 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi

6



TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
đươc phân công)

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
THỜI
GIAN CHÍNH

STT
MÔ TẢ VỊ TRÍ 

VIỆC LẰM 
CẦN THU HÚT Trình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

LƯỢNG
CẦN
THU
HÚT

D ự
KIỂN
THU
HÚT

(số tháng/ 
năm)

SÁCH 
KHUYẾN 

KHÍCH, HỎ 
TRỢ

GHI
CHỦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UBND Thành 
phổ)

thuật viên).
- Xúc tiến và hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ chế tạo vi 
mạch từ các doanh nghiệp 
Nhật Bản và Hàn Quốc cho 
các doanh nghiệp vi mạch 
Việt Nam.

dụng trong 
dược phẩm 
và môi 
trường; Vật 
liệu mới - 
Năng lượng 
mới - Công 
nghệ Nano)

công trình 
nghiên cứu

7 Phát triên 
công 

nghệ vật 
liệu mới 
(nano)

Nhiệm vụ đê tài, 
dự án hợp tác 
quốc tế (Úc) do 
Sở KH&CN thực 
hiện đề xuất theo 
báo cáo số 
1866/BC- 
SKHCN ngày 
28/8/2019 (theo 
Quyết định số 
1519/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 3 
năm 2016 của 
UBND Thành 
phố về Phương 
hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ

- Tư vân và phát triên các 
công nghệ vật liệu nano nhằm 
ứng dụng trong lĩnh vực thực 
phẩm, sinh học, y sinh.
- Xây dựng và triển khai 
nhiệm vụ/đề tài họp tác quốc 
tế với các trường, viện, trung 
tâm nghiên cứu về công nghệ 
nano trên thế giới.
- Xây dựng kế hoạch và 
phương án thực hiện các 
nhiệm vụ theo chức năng liên 
quan đến lĩnh vực công nghệ 
nano của Trung tâm Nghiên 
cứu triển khai (Trung tâm 
R&D) trong năm 2021.

Từ Tiên sĩ trở 
lên (lĩnh vực 
Khoa học vật 
liệu)

Có kinh nghiệm 
làm việc tại ít nhất 
08 năm trong lĩnh 
vực Khoa học vật 
liệu.
Có kinh nghiệm 
nghiên cứu, làm 
việc, giảng dạy tại 
ít nhat 03 trường, 
viện, trung tâm 
nghiên cứu quốc tế 
về khoa học vật 
liệu hoặc đã từng 
làm lãnh đạo tại 
các nhóm nghiên 
cứu về khoa hoc

02 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định sổ 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi 
công trình

•

vật liệu tại các 
trường, viện, trung

nghiên cứu

7



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẰM 

CÀN THU HÚT

YÊU CÀU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SÓ
LƯỢNG

CẨN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 
DƯ 

KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYẾN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
chủ yếu giai đoạn 
2016 - 2020)

tâm nghiên cứu 
quốc tế về khoa 
hoc vât liêu.

8 Công 
nghệ vi 
cơ điện 

tử - 
MEMS

Chương trình 
phát triển công 
nghiệp vi mạch 
Thành phố Hồ 
Chí Minh giai 
đoạn 2017 ;  2020 
(theo Quyêt định 
sỗ 4022/QĐ- 
UBND ngày 28 
tháng 7 năm 2017 
của UBND Thành 
phổ)

Tham gia thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sau:
- Chương trình đào tạo 
thường niên về thiết kế và chế 
tạo cảm biến MEMS cho các 
cán bộ khoa học, giảng viên 
các trường đại học, viện 
nghiên cứu, và doanh nghiệp 
năm 2020 (nằm trong nhiệm 
vụ chức năng của Trung tâm 
R&D trong năm 2020): lên kế 
hoạch thực hiện và tham gia 
giảng dạy khóa đào tạo.
- Tổ chức Hội nghị quốc té về 
công nghệ vi cơ điện tử 
MEMS và tham gia tại diễn 
đàn MEMS năm 2020 (nằm 
trong nhiệm vụ chức năng 
của Trung tâm R&D trong 
năm 2020): làm Trưởng ban 
Ban Chương trình của hôi

Thạc sĩ trở 
lên lĩnh vực 
Công nghệ vi 
cơ điện 
tử (MEMS).

Có hơn 10 năm làm 
việc và nghiên cứu 
trong lĩnh vực 
MEMS

02 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

*
nghị; tham gia liên hệ và mời 
các diễn giả nước ngoài tham
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STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XƯÁT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự  ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MồN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẤM

CẦN't h u  HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HỦT

THỜI 
GIAN 
D ự  

KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỖ 

TRỢ

GHI
CHÚT rình  độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gia hội nghị.
- Vận hành, bảo tri các thiết 
bị trong phòng thí nghiệm 
bán dẫn nhằm phục vụ chế 
tạo cảm biến đo độ nghiêng 
bằng công nghệ MEMS 
(nhiệm vụ chức năng của 
Trung tâm R&D trong năm 
2020): đề xuất cấu trúc cảm 
biến; xây dựng quy trình chế 
tạo cảm biến; tư vấn về công 
nghệ để thực hiện quy trình 
chế tạo cảm biến.
- Tính toán, mô phỏng thiết 
ké cấu trúc thanh MEMS 
beam resonators trong các 
điều kiện các loại chất khí, 
điều kiện gồ ghề bề mặt 
thanh, nhiệt độ và áp suất khí 
quyển hướng tới ứng dụng 
làm cảm biến khí môi trường 
(nằm trong nhiệm vụ chức 
năng của Trung tâm R&D 
trong năm 2020): đề xuất các 
loại cấu trúc và tham gia giải 
thích kết quả đạt được; hỗ trợ 
viết bài báo khoa học.

9



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THƯ 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẬC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẰM 

CẦN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SÓ
LƯỢNG

CẨN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

Dự  
KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYỂN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHỦTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Nghiên cứu chê tạo cảm 
biến pH bằng công nghệ 
MEMS “Nghiên cứu thiết kế 
và chế tạo thử nghiệm linh 
kiện cảm biến pH sensor 
nhằm ứng dụng trong hệ 
thống giám sát nguồn nước tự 
động” (Đề tài cấp Sở): đề 
xuất cấu trúc; xây dựng quy 
trình chế tạo; tìm kiếm đối tác 
để cùng thực hiện đề tài.
- Xây dựng kế hoạch và 
phương án thực hiện các 
nhiệm vụ theo chức năng liên 
quan đến lĩnh vực MEMS của 
Trung tâm R&D trong năm
20217

9 Tư vân 
xây dựng 
Đề án 
nâng cấp 
Vườn 
ươm 
Doanh 
nghiêp

- Tư vân xây 
dựng Đe án nâng 
cấp Vườn ươm 
Doanh nghiệp 
Công nghệ cao 
trở thành Trung 
tâm Đổi mới sáng 
tạo (Innovation

- Tư vân xây dựng Đê án 
nâng cấp Vườn ươm Doanh 
nghiệp Công nghệ cao trở 
thành Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo (Innovation Center).
- Kết nối hợp tác trong lĩnh 
vực ươm tạo doanh nghiệp, 
thương mại hóa sản phẩm

Thạc sĩ trở 
lên chuyên 
ngành kinh 
tế, kỹ thuật

Có kinh nghiệm 
xây dựng các 
Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo trên thế 
giới.
Có kinh nghiệm ít 
nhất 05 năm trong 
hoạt động khởi

01 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết

•

Công 
nghệ cao

Center)
- Kết nối họp tác

giữa các doanh nghiệp Việt 
Nam và quốc tế.

nghiệp, đôi mới 
sáng tạo.

định sô 
17/2019/QĐ-

10



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MồN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
đươc phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CÀN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈƯ 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

DƯ 
KIỂN 
THU 
HÚT 

ịsố tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HÔ 

TRỢ

GHI
CHỦTrình độ 

chuyên môn

Kỉnh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
trở thành 
Trung 
tâm Đổi 
mới sáng 
tạo

trong lĩnh vực 
ươm tạo doanh 
nghiệp, thương 
mại hóa sản phẩm 
giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam 
và quốc tế 
(thực hiện Quyết 
định số 844/QĐ- 
TTg của Thủ 
tướng Chính phù 
và Chương trình 
hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và 
vừa đôi mới sáng 
tạo, nâng cao 
năng lực cạnh 
tranh và hội nhập 
quốc tế giai đoạn 
2016 - 2020 trên 
đia bàn TP

- Xây dựng Đê án nâng câp 
Vườn ươm Doanh nghiệp 
Công nghệ cao trở thành 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
(Innovation Center).
- Mỗi năm, kết nối ít nhất 02 
đối tác trên thế giới để Vườn 
ươm Doanh nghiệp Công 
nghệ cao hợp tác trong lĩnh 
vực ươm tạo doanh nghiệp.
- Mỗi năm, kết nối đối tác 
cho ít nhất 05 doanh nghiệp 
ươm tạo tại Vườn ươm 
Doanh nghiệp Công nghệ cao 
để thương mại hóa sản phẩm 
ở Việt Nam và quốc tế.
- Tư vấn cho các doanh 
nghiệp ươm tạo tại Vườn 
ươm Doanh nghiệp Công 
nghệ cao.

UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

VIÊN KH OA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN
10 Trưởng 

Phòng thí 
nghiệm 

Khoa học 
sự sống

Nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và 
công nghệ: 
“Tương tác của 
các peptide

- Triên khai các nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ: “Tương tác của các 
peptide amyloid beta với 
màng lipid và ion đồng: Mô

Tiên sĩ ngành 
vật lý - y 
sinh, hoặc y - 
sinh học tính 
toán, công

- Có công trình 
nghiên cứu được 
công bố trên các 
tạp chí ISI thuộc 
nhóm Q l, Q2 trong

01 2 năm
Hỗ trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng

11



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐẺ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MồN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
đươc phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẰM 

CÀN THU HÚT

YÊU CÀU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ số

LƯỢNG
CẢN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 
DƯ 

KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ị

amyloid beta với 
màng lipid và ion 
đồng: Mô phỏng 
máy tính” và 
“Động lực học 
phân tử có định 
hướng: Kéo đa 
hướng ở tốc độ 
thấp”
(Danh mục nhiệm 
vụ nghiên cứu 
KHCN năm 2018 
(đợt 2) theo 
Quyết định sổ 
1398/QĐ- 
SKHCN ngày 21 
tháng 12 năm 
2018 và Danh 
mục nhiệm vụ 
nghiên cứu 
KHCN năm 2019 
(đợt ỉ) theo 
Quyết định số 
858/QĐ-SKHCN 
ngày 18 tháng 9 
năm 2019 của Sở 
Khoa học và

phỏng máy tính”, và nhiệm 
vụ nghiên cứu khoa học và 
công nghệ thuộc Danh mục 
858: “Động lực học phân tử 
có định hướng: Kéo đa hướng 
ở tốc độ thấp”;
- Quản lý viên chức, nghiên 
cứu viên Phòng thí nghiệm 
Khoa học sự sống;
- Thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học, dự án phát 
triển công nghệ; đào tạo và 
phát triển nhân lực trong lĩnh 
vực Khoa học sự sống, Y- 
Sinh học tính toán và thiết kế 
dược phẩm;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 
thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học Việt Kiều và quốc tế 
tham gia nghiên cứu, đào tạo 
tại Viện.

nghệ sinh học chuyên ngành.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiệm đào 
tạo, nghiên cứu 
khoa học.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiêm quản
lý.

Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

12



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUÁT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYÊN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CẢN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ số

LƯỢNG
CẤN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

Dự  
KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Công nghệ

11 Trưởng 
Phòng thí 
nghiệm 

Hóa tính 
toán và 
vật liệu 

nano

Nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và 
công nghệ: “Thiết 
kế lý thuyết vật 
liệu hữu cơ và 
điện cực đối 
kháng không kim 
loại cho pin mặt 
trời” và “Cấu trúc 
hình học và đặc 
điểm liên kết của 
nhóm nguyên tử 
nguyên tố Boron 
bị pha tạp bời 
nhiều dị nguyên 
tố” (Danh mục 
nhiệm vụ nghiên 
cứu KHCN năm 
2018 (ãợt 2) theo 
Quyết định số 
1398/QĐ- 
SKHCN)

- Triên khai các nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ: “Thiết kế lý thuyết vật 
liệu hữu cơ và điện cực đối 
kháng không kim loại cho pin 
mặt trời” và “Cấu trúc hình 
học và đặc điểm liên kết của 
nhóm nguyên tử nguyên tố 
Boron bị pha tạp bởi nhiều dị 
nguyên tố”.
- Quản lý viên chức, nghiên 
cứu viên Phòng thí nghiệm 
Hóa tính toán và vật liệu 
nano;
- Thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học, dự án phát 
triển công nghệ; đào tạo và 
phát triển nhân lực trong lĩnh 
vực Hóa tính toán, Vật liệu 
nano, Công nghệ Hóa học;
- Đẩy mạnh họp tác quốc tế, 
thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học là người Việt Nam ở 
nước ngoài và quốc tế tham 
gia nghiên cứu, đào tạo tại 
Viên.

Tiên sĩ ngành 
hóa học tính 
toán, công 
nghệ hóa học

- Có công trình 
nghiên cứu được 
công bố trên các 
tạp chí ISI thuộc 
nhóm Q l, Q2 trong 
chuyên ngành.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiệm đào 
tạo, nghiên cứu 
khoa học.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiêm quản 
lý.

01 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

13



STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUÁT 
THƯ 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, D ự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MỒN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM

CẦN't h u  HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

DƯ 
KIỂN 
THU 
HÚT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHỦTrình độ 

chuyên môn

Kinh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Trưởng 

Phòng thí 
nghiệm 
Công 
nghệ toán 
và ứng 
dụng

Nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và 
công nghệ: “Xây 
dựng các thuật 
toán không lồi 
cho mạng không 
dây thế hệ mới” 
(theo Danh mục 
nhiệm vụ nghiên 
cứu KHCN năm 
2018 (đợt 2) theo 
Quyết định số 
1398/QĐ- 
SKHCN)

- Triên khai nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và công nghệ: 
“Xây dựng các thuật toán 
không lồi cho mạng không 
dây thế hệ mới”.
- Quản lý viên chức, nghiên 
cứu viên Phòng thí nghiệm 
Công nghệ toán và ứng dụng.
- Thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học, dự án phát 
triển công nghệ; đào tạo và 
phát triển nhân lực trong lĩnh 
vực Toán ứng dụng.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 
thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học Việt Nam ở nước ngoài 
và quốc té tham gia nghiên 
cứu, đào tạo tại Viện.

Tiên sĩ ngành 
toán hoặc 

tính toán ứng 
dụng

- Có công trình 
nghiên cứu được 
công bố trên các 
tạp chí ISI thuộc 
nhóm Q l, Q2 trong 
chuyên ngành.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiệm đào 
tạo, nghiên cứu 
khoa học.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiêm quản 
lý.

01 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND
Hường phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

13 Trưởng 
Phòng thí 
nghiệm 

Khoa học 
môi 

trường

Nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và 
công nghệ: “Xây 
dựng khung mô 
hình tích hợp 
đánh giá tài 
nguyên nước mặt 
dựa trên phương 
pháp tiếp cận mối

- Triên khai nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và công nghệ: 
“Xây dựng khung mô hình 
tích họp đánh giá tài nguyên 
nước mặt dựa trên phương 
pháp tiếp cận mối liên kết 
nước - năng lượng - lương 
thực (WEF)
- Quản lý viên chức, nghiên

Tiên sĩ ngành 
khoa học môi 
trường hoặc 
các ngành kỹ 

thuật tính 
toán.

- Có công trình 
nghiên cứu được 
công bố trên các 
tạp chí ISI thuộc 
nhóm Q l, Q2 trong 
chuyên ngành.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiệm đào 
tạo, nghiên cứu

01 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
đinh số
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STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUẤT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, Dự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYẾN MồN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẰM 

CÀN THU Hú t

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ số

LƯỢNG
CẤN
THU
HÚT

THỜI 
GIAN 

DƯ 
KIỂN 
THU 
HỦT 

(sổ tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHƯYÉN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHÚTrình độ 

chuyên môn

Kỉnh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
liên kêt nước - 
năng lượng 
lương thực 
(WEF)” (theo 
Danh mục nhiệm 
vụ nghiên cứu 
KHCN năm 2019 
(đợt 1) theo 
Quyết định số 
858/QĐ-SKHCN)

cứu viên Phòng thí nghiệm 
Khoa học môi trường;
- Thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học, dự án phát 
triển công nghệ; đào tạo và 
phát triển nhân lực trong lĩnh 
vực Khoa học - Kỹ thuật môi 
trường;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 
thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học là người Việt Nam ở 
nước ngoài và quốc tế tham 
gia nghiên cứu, đào tạo tại 
Viên.

khoa học.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiêm quản 
lý.

17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến 
khích 1% 
kinh phí mồi 
công trình 
nghiên cứu

14 Trưởng 
Phòng thí 
nghiệm 
Hạ tầng 
thông tin 
và tính 

toán

Nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và 
công nghệ: “Xây 
dựng hệ thống 
phần mềm hỗ trợ 
khoa học hóa và 
khám phá ứng 
dụng điều trị mới 
cho các dược chất 
có nguồn gốc tự 
nhiên ớ Việt 
Nam” (theo Danh 
muc nhiêm vu

- Triên khai nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và công nghệ: 
“Xây dựng hệ thống phần 
mềm hỗ trợ khoa học hóa và 
khám phá ứng dụng điều trị 
mới cho các dược chất có 
nguồn gốc tự nhiên ở Việt 
Nam”
- Quản lý viên chức, nghiên 
cứu viên Phòng thí nghiệm 
Hạ tầng thông tin và tính 
toán;
- Thực hiện các đề tài nghiên

Tiên sĩ ngành 
công nghệ 
thông tin, 
khoa học dữ 
liệu hoặc 
toán ứng 
dụng

- Có công trình 
nghiên cứu được 
công bố trên các 
tạp chí ISI thuộc 
nhóm Q 1, Q2 trong 
chuyên ngành.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiệm đào 
tạo, nghiên cứu 
khoa học.
- Có ít nhất 05 năm 
kinh nghiêm quản 
lý.

01 2 năm Hô trợ ban 
đầu: 
100.000.000 
đồng
Mức lương 
hàng tháng 
theo quy định 
tại Quyết 
định số 
17/2019/QĐ- 
UBND 
Hưởng phụ 
cấp khuyến
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STT

TÊN VỊ 
TRÍ ĐỂ 
XUÁT 
THU 
HÚT

TEN CONG 
TRÌNH, Dự ÁN, 
ĐÈ ÁN HỎẶC 

NHIỆM VỤ 
CHUYỀN MồN 

CỤ THẺ 
(do Thành phố 

"đặt hàng" hoặc 
được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ 
VIỆC LẢM 

CẦN‘t h u  Hú t

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIÈU 
KIỆN CỤ THẺ

SỐ
LƯỢNG

CẢN
THU
HỦT

THỜI 
GIAN 
DƯ 

KIỂN 
THU 
HỦT 

(số tháng/ 
năm)

CHÍNH 
SÁCH 

KHUYẾN 
KHÍCH, HỎ 

TRỢ

GHI
CHỦTrình độ 

chuyên môn

Kỉnh nghiệm, 
thành tích khoa 

học hoặc kỹ năng, 
kỹ xảo đặc biệt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nghiên cứu 
KHCN năm 2019 
(đợt 1) theo 
Quyết định số 
858/QĐ-SKHCN)

cứu khoa học, dự án phát 
triển công nghệ; đào tạo và 
phát triển nhân lực trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin, 
khoa học dữ liệu hoặc toán 
ứng dụng;
- Đẩy mạnh họp tác quốc tế, 
thu hút chuyên gia, nhà khoa 
học là người Việt Nam ở 
nước ngoài và quốc tế tham 
gia nghiên cứu, đào tạo tại 
Viện.

khích 1 % 
kinh phí mỗi 
công trình 
nghiên cứu

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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